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 بسم هللا الرحمن الرحيم

ري وغيرهما من ب  ك  للع   كذلكو  ،اس كتاب طيبالقرآن للنح  ومتأخرة، وا عراب بمؤلفات كثيرة قديمة فأعربوا القرآن ..
لكن كثير من كتب المتقدمين يطوون األشياء التي يتوقعون أنها معروفة لدى طالب العلم، فال  ،المتقدمين

ف في إعراب القرآن كتب كثيرة من قبل ل   ، فأ  ءولذا عني المتأخرون بإعراب كل شيشيء،  يعربون كل
 ،شامي معاصر ،هذا معاصر ،محي الدين درويش :ديري أن من أفضل كتب إعراب القرآنوفي تق ،المتأخرين

ن طالب العلم في علوم العربية ينبغي أن : إوقلنا مرارا أعرب القرآن على وجه تفصيلي يستفيد منه طالب العلم،
ى جرومية إذا أنهاها وأنه، األفإذا درس كتاب من كتب العربية وليكن األجرومية مثالا  ،يتمرن على القرآن الكريم

ق وعرف أنه أتقن طاب افإذ يقابل إعرابه بكتب إعراب القرآن ثمشروحها واألشرطة المسجلة عليها يعرب الفاتحة 
نون طالب العلم وهذه طريقة مألوفة عند المتقدمين عند العلماء يمر    ،ورالفن، ثم ينتقل إلى إعراب قصار الس

 عنى بهذا. فهم العربية وعلى فهم القرآن في آن واحد، فعلى طالب العلم أن ي   على إعراب القرآن وهذا يعين على
 سم. 

والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لشيخنا  ،الحمد هلل رب العالمين
 واغفر لنا وللحاضرين والمستمعين.  ،جزه عنا خير الجزاء، وبارك له في علمه وفي عمرهاو 
  :-رحمه هللا تعالى-ال المصنف ق

 :لبو أو بغائط لةالقب بالاستق عن يالنه في :باب
 عن ،الليثي يزيد نب عطاء عن ري الزه عن نةعيي نب يانسف حدثنا ،المخزومي منالرح دعب نب سعيد حدثنا
 بغائط القبلة واتستقبل فال الغائط أتيتم إذا» :-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول قال: قال األنصاري  أيوب أبي
 مستقبل بنيت قد مراحيض فوجدنا الشام فقدمنا :أيوب أبو قالف «غربوا أو شرقوا ولكن ،تستدبروها وال بول وال

 .هللا ونستغفر عنها فننحرف القبلة
 بن معقل :ويقال ،الهيثم أبي بن ومعقل ،الزبيدي جزء بن الحارث بن هللا عبد عن الباب وفي :عيسى أبو قال
 .حنيف بن وسهل هريرة وأبي أمامة وأبي ،معقل أبي
 والزهري  ،زيد بن خالد :اسمه أيوب وأبو ،وأصح الباب هذا في شيء أحسن أيوب أبي حديث :عيسى أبو قال

 عبد أبو قال :المكي الوليد أبو :قال ،بكر أبو وكنيته ،الزهري  شهاب بن هللا عبيد بن مسلم بن محمد :اسمه
 وال بغائط القبلة تستقبلوا ال» :-صلى هللا عليه وسلم- النبي قول معنى إنما :الشافعي إدريس بن محمد هللا

 قال وهكذا ،يستقبلها أن في رخصة له المبنية الكنف في وأما ،الفيافي في هذا إنما «تستدبروها وال ببول
 في -وسلمصلى هللا عليه - النبي من الرخصة إنما :-رحمه هللا- حنبل بن أحمد وقال ،إبراهيم بن قاإسح

 أن الكنف في وال الصحراء في ير لم كأنه ،يستقبلها فال القبلة استقبال وأما ،بول أو بغائط القبلة استدبار
 ة.القبل يستقبل



ة، على خالف ند الجمهور وعند الشافعية عين الكعبهي جهة الكعبة ع "في النهي عن استقبال القبلة"باب: 
إصابة عين الكعبة، على ما  مهور على الجهة، والشافعي يرى الصالة، فالجبين أهل العلم فيما يجزأ استقباله في 

 .-إن شاء هللا تعالى-سيأتي 
  .، عند قضاء الحاجةيعني عند قضاء الحاجة "بغائط أو بول"

تسعة  ، توفي سنةثقة ،المكي "المخزومي -حسان أبي- الرحمن عبد بن سعيد حدثنا": -رحمه هللا تعالى-قال 
 "الزهري  عن" الهاللي المكي اإلمام الحافظ الثقة المعروف "عيينة بن سفيان حدثناقال: " تينوأربعين ومائ

 عن" المدني نزيل الشام "الليثي يزيد بن عطاء عن" -رحمه هللا-ونسبه في كالم المؤلف  وسيأتي ذكر اسمه
صلى هللا - هللا رسول قال: قال األنصاري عن أبي أيوب "في كالم المؤلف  وسيأتي ذكر اسمه أيضاا  "أيوب أبي

األصل في هذه الكلمة أنها تطلق على المكان المطمئن يعني المنخفض،  «الغائط أتيتم إذا» :-عليه وسلم
أطلق على الحاجة  قصد لقضاء الحاجة، فأطلق على الحاجة نفسها اسم المكان،ذي ي  وعادة هذا المكان هو ال

ال فاألصل أن هذه الكلمة لقضاء  االستتارالمنخفض الذي يقصد من أجل  المطمئنللمكان  نفسها اسم المكان وا 
 .ظرين، فأطلق على الحال لفظ المحلنخفاضه عن أعين الناال لحاجةا
إصابة  ،وعند الشافعي العين ن المراد بها الجهة عند الجمهور،: إوقلنا «إذا أتيتم الغائط فال تستقبلوا القبلة»

 أي ال تستقبلوا ،"ال تستقبلوا"من ضمير  حال متعلق بمحذوف جار ومجرور «بغائط القبلة تستقبلوا فال» ،العين
في  مما يصح تقديره حاالا  ذلكأو غير  متلبسين بغائط أو بول أو فاعلينالقبلة حال كونكم مقترنين بغائط أو 

 ،وال تستدبروهايعني ال تتجهوا إليها بوجوهكم، وال تجعلوها دبركم،  «تستدبروها وال ،بغائط وال بول» ،مثل هذا
يعني توجهوا إلى جهة المشرق أو إلى جهة المغرب،  «غربوا أو شرقوا ولكن» مستقبلين وال مستدبرينيعني 

ألن أهل القبلة بالنسبة لهم إلى جهة  ؛توجهوا إلى جهة المشرق أو إلى جهة المغرب، وهذا الخطاب ألهل المدينة
هو شمال الكعبة أو في الجهة التي تقابلها، ممن هو جنوب الجنوب، فمن كان في المدينة أو على سمتها مما 

 وال ينهى حينئذ   ،في الجهتين إلى الشمال أو الجنوب اا دبرها متجهنهى عن أن يستقبل الكعبة أو يستهذا ي  الكعبة 
مثل هذا ال  كنجد أو في المغرب كمصر من استقبال المشرق أو المغرب، أما من كان في جهة المشرق مثالا 

ولكن يشمل أو يجنب، يتجه إلى جهة الجنوب أو  ،واالستدبار االستقبالإنما ينهى عن  ،شرق أو غرب :له يقال
لها، فهذا الخطاب خاص  اا أو مستدبر  للكعبة يكون مستقبالا  ألنه إذا شرق أو غرب فإنه حينئذ   الشمال؛ إلى جهة

 «ولكن شرقوا أو غربوا»: -الصالة والسالم عليه-لها، في قوله  بأهل المدينة ومن كان على سمتها أو مقابالا 
؛ ألنه بما فيهما من نور هللا، والحديث صريح في الرد عليه ذلك يرين معلالا فيه ما يرد على من منع استقبال الن
ن غر  إذا شرق أو غرب استقبل، فإن شر   ب في أخر النهار استقبل الشمس، ق في أول النهار استقبل الشمس، وا 

 وال العلة. ذلك يوجد ما يدل على المنع من القمر، وال كذلكو 
 فتحها قدموا الشام فوجدوا مراحيضيعني بعد  "الشام فقدمنا :الصحابي أيوب أبو قالف «بواقوا أو غر   ولكن شر   »
هذا في الشام يعني  "القبلة مستقبل بنيتقد "وهو المتخذ لقضاء الحاجة  ،جمع مرحاض "مراحيض فوجدنا"

يعني نميل عن جهة القبلة  "عنها فننحرف قال:"وب، بنيت إلى جهة الجنوب إلى جهة القبلة بنيت إلى جهة الجن
يحتمل ثالثة أوجه:  االستغفارهذا  يقول ابن العربي: "هللا ونستغفرفننحرف عنها " عنها أو شماالا  ينحرفون يميناا 



ن انحرف ؛األول: أن يستغفر هللا من االستقبال، من هذا االستقبال ، ال فإنه ال يستطيع أن ينحرف كثيراا  ألنه وا 
إلى جهة مخالفة،  االنحرافعن الجهة، وال يستطيع أن يحرف تمام  ، إنما ينحرف قليالا يستطيع أن ينحرف كثيراا 

على ما بدر  -جل وعال-فيستغفرون هللا  «ولكن شرقوا أو غربوا» امتثالإلى الشرق أو إلى الغرب، فال يستطيع 
الوجه الثاني: أنه يستغفر هللا من ذنوبه، من ذنوبه فإن هذا الذي وقع فيه أو ه األول، ، هذا الوجمنهم وحصل

ال فقد فعل في هذا  ، منهافيذكر اإلنسان ذنوبه فيستغفر هللا ،ذنب، والذنب يذكر بالذنبمن قبله قع فيه و   وا 
ذلك  يس عليه استغفار، ومعل وحينئذ   ،ورف عن القبلة ولم يرتكب محظفي هذه الحال ما أمر به، انحر رف و الظ

بد منه وال يمحوه إال  فإنه لن يستغني عن االستغفار، التقصير ال ى جميع ما عليه على حد زعمهلو أد  اإلنسان 
 االستغفار. 

إذا  لمن بناها، -جل وعال-ستغفر هللا الث يقول: يستغفر هللا لمن بناها فإن االستغفار للمذنبين سنة، يالوجه الث
ال فوقت فتحها الذي يغلب على الظن أن الذي بنىو  بناها مسلم ثبت أن الذي مسلمين فال  هذه المراحيض غير ا 

 ن يستغفر لعمه،أ -عليه الصالة والسالم-وقد نهي النبي لهم، بل ال يجوز االستغفار لهم،  يتوجه االستغفار
ن و  رضي عليهم وال وال يجوز الت ،للكفار هي إبراهيم إن يستغفر ألبيه، فال يجوز االستغفارون   جد في الترحم، وا 

ألن الكفار الذين حصل لديهم بعض ردود األفعال من  ؛أساليب بعض األدباء وبعض المعاصرين المجاملين
مسلم أو  هاااألحداث الجارية، فال يجوز بحال أن يترضى أو يترحم أو يستغفر للكفار، لكن إذا كان الذي بن

 ستغفر له، وعلى هذا الذي يبنينه ي  عالمات أو أثار مسلمين فإ ذلكلى ن أنه مسلم، أو وجد عيغلب على الظ
بيته فيتعين عليه أن يصرف هذه األماكن التي تقضى فيها الحاجة عن جهة القبلة، يعني المراحيض تصرف 

وعلى  ؟أو يشمل الجميع دون البنيان نه هل يختص بالصحارى وأ ،عن جهة القبلة على الخالف األتي في النهي
 لقبلة فال يستقبلها وال يستدبرها.يحرف جهة هذا المرحاض عن جهة ا من الخالف من بنى بيتاا  اا حال خروج كل
وهذا مخرج عند ابن  "الزبيدي جزء بن الحارث بن هللا عبد عن الباب وفي :-المؤلف الترمذي- عيسى أبو قال"

شهد فتح مصر، ومات بها سنة ست وهو صحابي  وابن حبان، مخرج عند ابن ماجه هن حبان، حديثواب ماجه
ود وابن ماجه، وهو معدود في أهل المدينة له وألبيه عند أبي دا وحديثه أيضاا  "الهيثم أبي بن ومعقل" وثمانين

أبي  بن: معقل معقل بن أبي الهيثم، ويقال "معقل بن أبي معقل :ويقال له"صحبة مات في خالفة معاوية 
كنى أباه ي   بن أبي معقل، يمكن اجتماعهما ألنمعقل  بي الهيثم ويكون أيضاا وال يمنع أن يكون معقل بن أ ،معقل

نى ألنه أقرب الناس إليه، كما صنع اإلمام أحمد يك ؛وقد يكنى بمعقل ؛ ألنه أكبر ولدهبأكثر من كنية بأبي الهيثم
رج عند مسلم وابن وهو مخ "هريرة وأبي" ،ر من أخرجهوهذا ينظ "أمامة وأبي" بأبي عبد هللا وصالح أكبر منه

 .وحديثه عند الدارمي "حنيف بن وسهل" ماجه
 ،فالحديث متفق عليه ،وأخرجه الشيخان "وأصح الباب هذا في شيء أحسنأيوب  أبي حديث :عيسى أبو قال"
لف اسمه: يقول المؤ  أبو أيوب كليب من كبار الصحابة مات سنة خمسين بن "زيد بن خالد: اسمه أيوب وأبو"

 بن مسلم بن محمد :اسمه والزهري " وجده اسمه: كليب، وهو من كبار الصحابة مات سنة خمسين ،خالد بن زيد
 أبو قال" توفي سنة أربع وعشرين ومائة متفق على إمامته وجاللته "بكر أبو وكنيته ،الزهري  شهاب بن هللا عبيد
 عبد أبو قال" المالزمين لهن م ،من اآلخذين عنه صاحب اإلمام الشافعي دالجارو موسى بن أبي  "المكي الوليد



المتوفى  ،حب المذهب المتبوعاإلمام العلم صا "الشافعي إدريس بن محمد -أبي عبد هللا ينقل عن شيخه- هللا
 وال ببول وال بغائط القبلة تستقبلوا ال» -صلى هللا عليه وسلم- النبي قول معنى إنما" سنة أربع ومائتين

وجد فيها حواجز في الصحاري التي ال ي "الفيافي في هذا إنما"ديث الباب هذا النهي الوارد في ح «تستدبروها
يجوز له يعني  "رخصة له"لقضاء الحاجة وهي المتخذة  ،جمع كنيف "المبنية الكنف في وأما" بينه وبين القبلة

 .اإلمام المعروف بابن راهويه ،الحنظلي "إبراهيم بن قاإسح قال وهكذا"أن يستقبل وأن يستدبر 
وهو  :قال ،نبسه ابن حجر للجمهور الكالم من اإلمام الشافعي ويوافقه عليه إسحاق وهو قول مالك أيضاا  هذا

ن كان في البنيان ال وهو أعدل األقو  ،قول الجمهور أن الحكم يختلف فإذا كان في الصحاري اتجه المنع، وا 
 ،عليه حديث ابن عمر اآلتي ، ويدله ابن حجر للجمهوربسون ،يعني جائز ،وفيه رخصة ،فاألمر فيه سعة

ن، فيجوز في البنيان دون الصحاري، الصحاري والبنياالتفريق بين  :القول األول، قول، هذا جابر أيضاا  وحديث
- النبي من الرخصة إنما :-رحمه هللا- حنبل بن أحمد وقال": -رحمه هللا تعالى-والقول الثاني: يقول المؤلف 

يعني سواء كان في  "يستقبلها فال القبلة استقبال وأما ،بول أو بغائط القبلة استدبار في -صلى هللا عليه وسلم
في  ال يجوز مطلقاا  واالستقبالفي الصحاري وفي النبيان،  يجوز مطلقاا  االستدبارفالصحاري أو في البنيان، 

ستدبار فال بأس به، وأما اال "في الكنف أن يستقبل القبلةفي الصحراء وال  "كأنه لم يرحاري وال في البنيان الص
التفريق  عني عن اإلمام أحمد كقول الشافعيإلى اإلمام أحمد، وعنه ي -رحمه هللا-هذا ما نسبه اإلمام المؤلف 

ال االستقبال وال االستدبار ال في الصحاري وال في البنيان، قول  وعنه ال يجوز مطلقاا  ،بين الصحاري والبنيان
وقول الحنفية كقول أحمد المذكور في الكتاب، يعني  ،المؤلف في الكتاب مالك كقول الشافعي الذي نسبه إليه

ما أن على  اا ود الظاهري بناء، وهو قول عروة وربيعة وداوقيل: يجوز مطلقاا  ،تدبارالتفريق بين االستقبال واالس
يكون  رجاب واستقبالها في حديث ابن عمر من استدبار للكعبة في حديث -عليه الصالة والسالم- حصل منه

من شعائر و  ،لما فيها من بيت هللا المعظم للنهي، ومثل هذا الذي فيه تعظيم لهذه الجهة المعظمة شرعاا  اا ناسخ
، يرى بعض أهل العلم أن مثل هذا ال يقبل النسخ مثل هذا ال يقبل النسخ؛ هللا التي تعظيمها من تقوى القلوب

صلى هللا عليه -هل العلم من يرى أن الفعل خاص به من أ  ،وهو تعظيم البيتألن العلة قائمة ما ارتفعت 
في استقبال القبلة واستدبارها في قضاء الحاجة خاص  -عليه الصالة والسالم-والنهي لألمة، يعني فعله  -وسلم

على األمة، وال شك أن الخصوصية ال تثبت إال بدليل، ومن جهة أخرى  به، وأما نهيه فهو محمول على غيره
وعدم  عدم االستقبالال وجه له لماذا؟ ألن  ،هذا األمر ال وجه لهب -ليه الصالة والسالمع-تخصيص النبي 

من  أكمل قضاء الحاجة، ال شك أن احترام الجهة المحترمة شرعاا االستدبار أكمل من االستقبال واالستدبار حال 
-يطلب من األمة فالنبي  أولى به، كل كمال -عليه الصالة والسالم-ضده، وكل كمال يطلب من األمة فالنبي 

نبي أن لأولى به، فكيف تمنع األمة من أجل تعظيم الكعبة أال تستقبل وال تستدبر ويباح ل -عليه الصالة والسالم
الكمال أولى ب -عليه الصالة والسالم-فالنبي  ،ما أمرت به األمة كمالمال يعني أن هذا ك ؟ معيستقبل ويستدبر

-من مخصص، يعني نظير ما قيل في مسألة الكشف له لتخصيص ال بد أن ا فتخصيصه غير وارد هنا، مع
فخذه كما  -عليه الصالة والسالم-وحسر النبي  «فإن الفخذ عورة ،فخذك غط» :في حديث جرهد -كشف الفخذ



أن عليه وأما من عداه يجب  ،-عليه الصالة والسالم-هذا خاص به  :ون في الصحيح من حديث أنس، يقول
 يغطي الفخذ. 

من هذا  -عليه الصالة والسالم-يطالب غيره بالكمال ويعفى أكمل من كشفه فكيف  ستر الفخذ كمال :ولنق
أورعهم وأخشاهم أكمل الخلق وأتقاهم و  -عليه الصالة والسالم-نبي ال ،ل مثل هذامكن أن يقاال ي ؟!الكمال
 . ر من مسالك الجمعالقول بتخصيصه، ثم بعد ذلك ينظر إلى مسلك أخ فمثل هذا ال يتجه ،وأحياهم

ل، منهم من يرى أن امن أقو  هذه المسألة مسألة االستقبال واالستدبار للكعبة بالغائط أو البول عرفنا ما فيها
بحديث  عمالا  ،الفضاء وال في البنيان ال في ،ال االستقبال وال االستدبار وأنه ال يجوز مطلقاا  ،النهي محفوظ

، والتفريق بين ذلكهي عن جلها ن، والعلة قائمة التي من أيمكن اإلجابة عنه وما عداه : إنه محفوظوقالوا ،الباب
قد يقول  "وأما في الكنف المبنية فله رخصة ،إنما هذا في الفيافي" الصحراء والبنيان كما قال اإلمام الشافعي:

 أو بعيداا  اء كان مالصقاا نيان، سو بإذا كان خارج البيت ال بد من وجود ال ،إنه هذا البنيان ال بد من وجوده :قائل
 بد ال ؟يعني الذي يبول في الصحراء إلى الجهة يعني هل معنى هذا أنه ليس بينه وبين الكعبة بنيان ولو بعد

قبيح  االستقبالال شك أن  واالستدبارفيه، والذي يفرق بين االستقبال  هذا فيه ماب فالتفريق ،من وجود بنيان
في استدبار القبلة إنما الرخصة عنه: " رواية نسب المؤلف لإلمام أحمد وهي وكما وشنيع، الذي يجيز االستقبال

لكن االستدبار قد يكون أقبح من  ،ال شك أن االستقبال قبيح "بغائط أو بول وأما استقبال القبلة فال يستقبلها
ين الصحراء والبنيان، عرفنا األقوال تبلغ خمسة أو تزيد، التفريق بو مثل هذا فيه ما فيه، االستقبال، فالتفريق ب

  .-عليه الصالة والسالم-التخصيص بالنبي  ،المنع مطلقاا ، اا الجواز مطلق، واالستدبار االستقبال ينالتفريق ب
 "ذلكما جاء من الرخصة في  :باب": يقول
 .سم
 .كمل البابن  

 سم.
  عفا هللا عنك.

 :ذلكمن الرخصة في جاء  : ماباب
 قاإسح بن محمد عن أبي حدثناقال:  ،جرير بن وهب حدثنا :قاال مثنىال بن ومحمد بشار بن محمد حدثنا
 نستقبل أن -صلى هللا عليه وسلم- النبي نهى" :قال هللا عبد بن جابر عن مجاهد عن صالح بن أبان عن

 .يستقبلها بعام يقبض أن قبل فرأيته ،ببول القبلة
 .ياسر بن وعمار وعائشة قتادة أبي عن الباب وفي

 .غريب حسن حديث الباب هذا في جابر حديث :سىعي قال أبو
صلى هللا عليه -النبي  بير عن جابر عن أبي قتادة أنه رأىلهيعة عن أبي الز وقد روى هذا الحديث ابن 

صلى هللا عليه -وحديث جابر عن النبي ، قال: حدثنا ابن لهيعة قتيبة ذلكحدثنا بيبول مستقبل القبلة  -سلمو 
يحيى بن سعيد القطان وغيره  فهضع   ضعيف عند أهل الحديثلهيعة، وابن لهيعة أصح من حديث ابن  -وسلم

 حفظه.  من قبل



 بن واسع عمه عن حبان بن يحيى بن محمد عن عمر بن هللا عبيد عن سليمان بن عبدة حدثنا هناد حدثنا
 حاجته ىعل -صلى هللا عليه وسلم- النبي فرأيت حفصة بيت على يوما   رقيت" :قال عمر ابن عن حبان

 .صحيح حسن حديث هذا :عيسى أبو قال "الكعبة مستدبر الشام مستقبل
 :-رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 

 بن محمد حدثنا" قال: لقبلة أو استدبارها بغائط أو بول،أي في استقبال ا "ما جاء من الرخصة في ذلك :باب"
، المتوفى سنة اثنتين وخمسين أبو موسى الزمنبن عبيد العنزي  "المثنى بن ومحمد"لحافظ تقدم بندار ا "بشار

قال: " ست ومائتين، توفي سنة ثقةالبصري أبو عبد هللا األزدي بن حازم  "جرير بن وهب حدثنا :قاال" ومائتين
إمام أهل  ،المطلبيبن يسار  "قاإسح بن محمد عن" مائةسبعين و  توفي سنةثقة جرير بن حازم  "أبي حدثنا

وال  ،وجهله ابن حزم ،ووثقه األئمة ،ثقة "صالح بن أبان عن" مات سنة خمسين ومائة ،المغازي، صدوق يدلس
فه ابن ورة، وضع  سغرابة في كون ابن حزم يجهل أبان بن صالح فقد جهل الترمذي وجهله وقال: من محمد بن 

ال  ممنوع ؟لماذا ،يش؟ بالفتحوعندكم في الكتاب أبان مضبوطة بإ واألئمة على توثيقه، ،عبد البر من الصرف وا 
ذا كان من اإلباء  إذ كان من اإلبانة فالنون أصلية ؟اإلباء أو من اإلبانةمأخوذ من  ؟مصروف فهو مصروف، وا 

ن كان من اإلحساس  ،ن كان من الحسن فهو مصروففهو ممنوع من الصرف، مثل حسان إ أن  والحس معوا 
على كل حال مختلف في صرفه ومنعه، و  ،فهو ممنوع من الصرفما هو بـ....،  : حساسلاألصل أن يقا

ممن منعه ابن مالك صاحب مع أن  ،قالوا هذا ،من منع أبان فهو أتانهاه؟  ؟يشفهو إمن منع أبان  :وقالوا
 .قولهم، فاألكثر على عدم منعه من الصرف هذا لكن ،األلفية، اإلمام النحوي المعروف

بن بن عمرو  "عن جابر بن عبد هللا" ارئ المعروفالق المكي المفسر جبر نب" مجاهد عنعن أبان بن صالح "
 فرأيته ،ببول القبلة نستقبل أن -صلى هللا عليه وسلم- النبي نهى :قال" حرام السلمي صحابي ابن صحابي

والبزار وصححه ابن ، وعند أبي داود وابن ماجه خرج في المسندوهذا الحديث م   "يستقبلها بعام يقبض أن قبل
الكالم فيه كثير ألهل وابن إسحاق ابن إسحاق،  هلكن يبقى أن في ،لحاكم، فهو مصححوابن حبان وا خزيمة

آخرون فقالوا فيه: فيه وتوسط  ،ووثقه جمع غفير من أهل العلم ،قال: دجال بالكذبلك رماه االعلم، واإلمام م
هو يدلس فال بد  ذلك ينزل عن درجة الحسن، ومع وال ،يعني يقبل حديثه، ال يرتقي إلى درجة الصحيح ،صدوق 
 نهى"فأمن ما كان يخشى من تدليسه  ،يثوفي رواية أحمد صرح بالتحد ،ح بالتحديثح، فال بد أن يصر   أن يصر  
واستدل بهذا  "يستقبلها بعام يقبض أن قبل فرأيته ،ببول القبلة نستقبل أن -صلى هللا عليه وسلم- النبي

من يقول بالجواز وهو عمدة ألحاديث النهي،  اا ناسخ وجعل حديث جابر ،الحديث من قال بجواز ذلك مطلقاا 
 داود الظاهري.و  وربيعة كعروة مطلقاا 

 .عند الطبراني في الكبير "وعمار بن ياسر" عند أحمد "وعائشة" مخرج عند الترمذي "وفي الباب عن أبي قتادة"
ما في الجمع بين وعرفنا في درس األمس  "قال أبو عيسى: حديث جابر في هذا الباب حديث حسن غريب"

وهو أصح منه، لكنه موافق من بي أيوب السابق الحسن والغرابة من إشكال، حسن غريب وهو معارض بحديث أ
نهي لكنه لبها، فهو مثبت ل النهي لتتم المعارضة عند من يقول ، وأن النهي كان موجود وليس فيه ما ينفيجهة



يقول: إن العلة وهو تعظيم الجهة  يرون المنع مطلقاا خر األمر، وعلى كل حال الذين في آرافع لهذا النهي 
 المنوط بها.م كموجودة لم ترتفع فيرتفع الح

عبد  وبن عقبة الحضرمي أب بن لهيعةابن لهيعة عبد هللا  "عن أبي الزبير وقد روى هذا الحديث ابن لهيعة"
الثة عشر من األئمة، وقواه فه ث، وقد ضع  جداا  كثير، كثير هم فيلالرحمن المصري القاضي، كالم أهل الع

محمد بن مسلم بن تدرس  "الزبير روى هذا الحديث ابن لهيعة عن أبي وقد"يأتي كالم الترمذي فيه وس ،بعضهم
 ،ضعف ابن لهيعة :ح، فالحديث فيه علتانفال يقبل إال إذا صر   ،التدليسمن رواة الصحيح لكنه كثير  ،المكي

يبول  -سلمصلى هللا عليه و -النبي  أنه رأىعن أبي قتادة  -هللابن عبد - عن جابر"الزبير  وتدليس أبي
وهو  الواسطة بين الترمذي وابن لهيعة قتيبة بن سعيد، "قال: حدثنا ابن لهيعة قتيبة ذلكحدثنا ب ،مستقبل القبلة

 : حدثنابمعنى أنه لو قال الترمذي من األصل ناد في مثل هذه الصورة أو تقديمهوتأخير اإلس من شيوخ الترمذي،
هل يختلف األمر فيما لو حدث عن شيخ شيخه  برعن جا ابن لهيعة عن أبي الزبيرحدثنا  :د قاليعقتيبة بن س

ال ما يختلف؟ نعم ؟ثم ذكر الواسطة بعد ذكر المتن ال ما يختلف؟ يختلف وا    ؟يختلف وا 
 طالب:.......

 ذلكحدثنا ب" إلى آخره .."زبير عن جابرابن لهيعة عن أبي الوقد روى هذا الحديث "يعني الصورة التي معنا 
لهيعة عن أبي الزبير عن  بن: حدثنا اقال و قال الترمذي: حدثنا قتيبة بن سعيدل ": حدثنا ابن لهيعةقال قتيبة
ال ما يختلف ؟نعم إلى آخره ..جابر   ؟يختلف وا 

 طالب:.......
 ؟يشوهي إ

 طالب:.......
  ؟نعم ؟نعم ؟فيه فرق اإلسناد وتأخيره تقديم 

 ..طالب:.....
افترضناه، في كتب علوم يذكر حتى على الوجه الذي وسوف  ،قد روى هذا الحديث ابن لهيعة ،وهو ذكر أوالا 
قال رسول هللا  :-رحمه هللا تعالى-كأن يقول البخاري  ،بين أن يقدم اإلسناد أو يؤخرفرق ال نه : إون الحديث يقول

.. إلى حدثنا سفيان :حدثنا بذلك الحميدي قال ،حديثال...«ياتإنما األعمال بالن» :-صلى هللا عليه وسلم-
-ابن خزيمة  ،ن ال بد من نكتة لتأخير اإلسناديقول: ال فرق بين أن يذكر اإلسناد متقدم أو متأخر؛ لكخره، آ

 ؟هلماذا أخر  ،فيه ضعف، الجادة أن يقدم اإلسناد ،نص على أنه إذا أخر اإلسناد فاإلسناد فيه كالم -رحمه هللا
حدثنا ابن  :يعني لو افترضنا أنه قتيبة قال اإلسناد كما هنا ، لضعف فيه، لكن إذا وجد الضعف في تقديملنكتة

بن لهيعة تقدم أو تأخر ما يفرق عند أهل العلم في مثل هذا، إنما ن أبي الزبير عن جابر فالضعف في الهيعة ع
 نص على ذلك.الذي يؤثر تقديمه وتأخيره لإلسناد ابن خزيمة فقط، وقد 

الطريق األول  "أصح من حديث ابن لهيعة -صلى هللا عليه وسلم-وحديث جابر عن النبي "يقول بعد ذلك: 
ابر، والثاني من جمن؟ مسند  ي الباب نفسه، الحديث األول منهو برقم تسعة والثاني برقم عشرة، عندكم ف ليال

ألن الحديث إنما ينسب  ؟إشكالفيه  ث أبي قتادة: حديث جابر أصح من حدي، ولو قال المؤلفمسند أبي قتادة



لكن قد يلتبس ألن جابر  ،هو حديث جابر والثاني حديث أبي قتادةو صحابي ما ينسب إلى الرواة، الحديث لل
حديث جابر  :هو يقول جود في األول وموجود في الثاني، إذاا و حديث جابر هو م :، لو قالاالسنادينموجود في 
أصح من حديث ابن لهيعة الذي فيه عن جابر عن أبي قتادة أنه رأى النبي  -عليه وسلمصلى هللا -عن النبي 

ال فاألصل أن الحديث ينسب إلى مخرجه وهو-صلى هللا عليه وسلم- الصحابي، أصح من حديث ابن  ، وا 
لكن هل يلزم من ذلك أن  ،حديث ابن لهيعة ضعيف م من ذلك أن يكون حديث جابر صحيح؟هل يلز لهيعة 

أفعل التفضيل ال على بابها، ليست على يستعملون ألن أهل الحديث  ؛ث جابر الذي قبله صحيح؟ ال يلزمحدي
نما يذكرون أنه أصح وأقوى يعني أقوى ما ،الشتراك في الصحةل بابها ن كان ضعيف ،هذا البابفي  وا  ، وفيه اا وا 

 عنعنة ابن إسحاق على ما تقدم وقد صرح بالتحديث في رواية أحمد. 
وقال  "ضعفه يحيى بن سعيد القطان وغيره من قبل حفظه ،وابن لهيعة ضعيف عند أهل الحديث"المؤلف:  قال

ة عشر من أئمة النقد وعلى كل حال ثالث ،وقال مسلم: تركه وكيع والقطان وابن مهديليس بالقوي،  :ابن معين
وبعضهم يقوي رواية  ،بعد ذلكوبعضهم قواه قبل احتراق كتبه دون ما  ،وبعضهم قواه مطلقاا  ،كلهم ضعفوه

حمد ي تقوية ابن لهيعة، يقول الشيخ أ، وأحمد شاكر له كالم فمة عنه دون غيرهلالعباد رواية ،نهة علالعباد
بن عقبة الغافقي، أبو عبد الرحمن المصري هو عبد هللا بن لهيعة  وابن لهيعة بفتح الالم وكسر الهاء :كراش

ديث، وقد تكلم فيه كثيرون بغير حجة من جهة حفظه، وقد تتبعنا كثير من وهو ثقة صحيح الح ،القاضي الفقيه
قد يكون في الرواية من الضعف إنما  ما نوأتفهمنا كالم العلماء فيه، فترجح لدينا أنه صحيح الحديث، حفظه و 

عن  وى أبو داودور  ،وكل راو   كل عالم وقد يخطئ هو كما يخطئ ،أو ممن دونه هو ممن فوقه، ممن هو فوقه
تقانه. أحمد   بن حنبل قال: ومن كان مثل ابن لهيعة في كثرة حديثه وضبطه وا 

لهيعة إنما بن ابوهذا الحديث الذي أعله الترمذي  وعندنا الفروع، : عند ابن لهيعة األصولوقال سفيان الثوري 
من صحة وال مانع  ،الزبير عن جابر عن أبي قتادة وغيره رواه عن مجاهد عن جابر فقط أعله ألنه رواه عن أبي

الروايتين، كما تراه في كثير من األحاديث، وليست إحداهما بنافية لألخرى، يعني يصحح الطريقين، وعلى كل 
حال تصحيح الطريقين من قبل المتأخرين في حديث نص العلماء المتقدمون على ضعف إحداهما وأن إحداهما 

يعني ذكر أبي قتادة  الرواية األخرى بأنها شاذة،على يحكم ظ والثاني يحكم عليه بأنه الذي يقابل المحفو  ،محفوظ
 في الحديث الثاني.  شذوذ

ديث احأحمد شاكر يقول: وال مانع من صحة الروايتين كما تراه في كثير من األ يخهذا الكالم الذي ذكره الش
وأن  الشارح المبارك فوري   عن كالمأحمد شاكر نقالا  ي نظيره من كالم الشيخوليست أحداهما بنافية لألخرى، يأت

في ترجيح بعض الروايات على  به قول األئمةض ال يقدح وال يعار   حيح الرواية بالنظر لصحة إسنادهاتص
هذا نظر، ماذا قال  :في قول الترمذيقال العيني في شرح البخاري  هنا في الحديث الذي يليه الا بعض، فمث

قال  ،روااسمعوا لتنظ ،على حديث أبي قتادة مثل ما حكم يعني ،حديث بريدة في هذا غير محفوظ ؟الترمذي
ن علي ألن البزار أخرجه بسند صحيح، قال: حدثنا نصر ب ؛هذا نظر :قول الترمذيالعيني في شرح البخاري في 

-حدثنا عبد هللا بن بريدة عن أبيه أن رسول هللا  :ود قال: حدثنا سعيد بن عبيد هللا قالقال: حدثنا عبد هللا بن دا
علم رواه عن ابن بريدة إال ال أ  :وقال ،الحديث.. «اا من الجفاء أن يبول الرجل قائم»قال:  -صلى هللا عليه وسلم



في  فقوله : الترمذي من أئمة هذا الشأنمبارك فوري بن عبيد هللا، يقول الشيخ أحمد شاكر: قال العالمة السعيد 
بسند ظاهره الصحة فال ينافي كونه غير  ج البزار حديثهوأما إخرا ،يعتمد عليه حديث بريدة في هذا غير محفوظ

لزم من ذلك صحة حديثه، عليه أحمد شاكر ال ي الذي جرى  حتى على القول بتوثيق ابن لهيعة محفوظ، يعني
الشيخ أحمد شاكر  ؟نربط بين الحديثين وبين المقامينفي األول مثل الكالم في الثاني، عرفنا كيف الكالم 

ث يوحد ،الترمذي قال عن رواية ابن لهيعة أنها ضعيفة لضعفه ،وقول الترمذي هنا ،مذي نعميستدرك على التر 
بعد أن وثق ابن لهيعة قال: وال مانع من صحة الروايتين كما تراه في  ويقول الشيخ أحمد شاكر ،جابر أصح

 . وليست بإحداهما منافية لألخرى  ،كثير من األحاديث
 قول الترمذي لما استدرك العيني على الترمذي وقال في ،الحديث الذي يليه ،اطيب الرواية الثانية التي بعده

: الترمذي إمام أحمد شاكر ويقره يقول المبارك فوري ينقله الشيخ ،ألن البزار روى الحديث بسند صحيح نظر؛
وهو بسند حديث بريدة في هذا غير محفوظ يعتمد عليه، وأما إخراج البزار حديث  :من أئمة هذا الشأن، فقوله

ينافي كونه طيب على توثيق ابن لهيعة عند الشيخ أحمد شاكر ال  ،فال ينافي كونه غير محفوظظاهره الصحة 
 قال:  ذلكثم بعد ، غير محفوظ، يعني شاذ

بن حفص بن  "عن عبيد هللا بن عمر"أبو محمد الكوفي  الكالبي "بن سليمان حدثنا عبدة :اد قالحدثنا هن  "
عن " الحفظ سيئر فإنه ضعيف المكب   بخالف أخيه عبد هللا ،أحد الفقهاء ،الثقة الجليل ،ري المصغرم  عاصم الع  

، توفي سنة فقيه ،ثقة نقذ،بن م   "بن يحيى بن حبانعن محمد "بن حفص بن عاصم العمري  "عبيد هللا بن عمر
بن عمر بن منقذ  "بن حبانواسع  عن عمه" ن ومائة، والعمري توفي سنة سبعة وأربعين ومائةإحدى وعشري

 قال: رقيت يوما   -مارضي هللا عنه-بن عمر عن ا" على خالف في صحبته ،صحابياألنصاري صحابي ابن 
 :يةعلى بيت حفصة أخته أم المؤمنين، وفي روا ،على سطحه يعني "على بيت حفصة -وعلوت يعني صعدت-

آل إليه بعد  ،عتبار أن البيت آل إليه بعد وفاتهااأو ب ،وبيت أخته بيت له "على بيتنا" :وفي رواية"على بيت لنا" 
على  -صلى هللا عليه وسلم-على بيت حفصة فرأيت النبي " ؛ ألنه هو الشقيق بالنسبة لهاوفاتها، فورثه منها

واستدل بالنسبة إلى الشام جنوب، ألن مكة  "دبر الكعبةمست -يعني مستقبل جهة الشمال- حاجته مستقبل الشام
 .ود والنسائي وابن ماجه حديث ابن عمر ال إشكال فيهوالمسند وأبو دا حينوالخبر مخرج في الصحي بهذا الخبر

أثر للبنيان  ، ولم يرمطلقاا  ذلكواستدل بهذا الحديث من قال بجواز  "قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح"
استدل به  ،فيه كالم، هذا حديث صحيح ربهو مثل حديث جا وهو حديث صحيح ما ،النهي تأخر عنوأن هذا م

د الظاهري، ومن قال بجوازه في البنيان كاإلمام عرفنا أنه قول عروة وربيعة وداو  ،من قال بجواز ذلك مطلقاا 
وهو قول أحمد فيما  ستقبالاالدون  االستدبارلقول اإلمام الشافعي، ومن جوز به ظاهر  واالستداللالشافعي 

ففيه أكثر من داللة، الداللة على الجواز  "تدبر الكعبةمس" ه:نسبه إليه الترمذي على ما تقدم، وهو ظاهر من قول
 ض أهل العلم يرى أن الحاجز والبناءوبع ،وهذا ظاهر بإلغاء الوصف الذي اعتبره بعض أهل العلم مؤثر ،مطلقاا 

فإذا جاز االستدبار يمنع  ،أشد من االستدبار االستقبالالفضاء، منهم من رأى أن مؤثر فأجازه في البنيان دون 
ورأى أن الوصف مؤثر في الحكم، فقصره عليه،  لهذا الحديث فأجازه في االستدبار ،عكسال االستقبال و في 

ال  ،ما في الحكمالوصفين ال تأثير له ويرى أن ،فعلى كل حال استدل به الفرق الثالث، من يقول بالجواز مطلقاا 



ومنهم من استدل به على جواز ذلك في البنيان ورأى أن كونه في البيت في البنيان وصف  االستدبار وال البنيان،
وأن االستدبار  ،بين االستقبال واالستدبار مؤثر في الحكم فال ينافي النهي المطلق، ومنهم من رأى أن هناك فرقاا 

 هو أشد منها. ما دون أخف، فأجازه في هذه الصورة 
ببول الخالصة أن المسألة النهي ثابت عن استقبال القبلة واستدبارها  "حديث حسن صحيح اقال أبو عيسى: هذ"

روف خاصة ليس مصادم ، وجاء في ظ-عليه الصالة والسالم-من فعله  أو غائط، جاء ما يخالف هذا النهي
ذا أمكن الجمع لم يصر ،ل بالنسخ، يمكن حمله على وجهلنهي من كل وجه بحيث يقال ى النسخ، إذا أمكن إل وا 

دون  ،من قال: هذا يجوز في البنيان دون الصحراء إلى التخصيص، فمن أهل العلم كالشافعي التوفيق لم يصر
 االستقبالوهذا ظاهر من حديث ابن عمر، اإلمام أحمد فيما نسبه الترمذي يقول: يجوز االستدبار دون  ،الفيافي
االستقبال فحكمهما  نه وجد االستدبار وقد نهي عنه معأل يجوز مطلقاا  :عمر، ومنهم من يقولبحديث ابن  عمالا 

ال في  واالستدبارللذمة عدم االستقبال  واألبرأواحد، وكونهما في البنيان وصف غير مؤثر، وال شك أن األحوط 
 -لىاإن شاء هللا تع- ذلكنع من ينحرف فال ما الفضاء وال في البنيان، لكن إذا حصل في البنيان ولم يستطع أن

لمخالفة للنهي تجعل ، ومن أهل العلم من يرى أن هذه النصوص ا-عليه الصالة والسالم-لثبوته عن النبي 
عليه -التحريم إلى التنزيه وجود مثل هذه األفعال منه  والصارف عن ،ال للتحريم، يعني للكراهة النهي للتنزيه

نما  ،لجواز، ويبقى النهي على حاله، ففعله لبيان ا-الصالة والسالم وأنه محكم غير منسوخ وال مخصص، وا 
دام األمر  يكون للكراهة، والكراهة عند أهل العلم تزول بأدنى حاجة، فيحتاج اإلنسان إلى ذلك ال مانع منه ما

 ا هو الذي تجتمع فيه األدلة.هذ أنوك ،على الكراهة
  .سم

  عفا هللا عنك.
 :ا  عن البول قائمجاء في النهي  ما :باب

 أن حدثكم من" :قالت عائشة عن أبيه عن شريح بن المقدام عن شريك أخبرناقال:  حجر بن علي حدثنا
 ".قاعدا   إال يبول كان ما ؛تصدقوه فال قائما   يبول كان -صلى هللا عليه وسلم- النبي
 .حسنة بن الرحمن وعبد وبريدة عمر عن الباب وفي :قال
 ...أحسن ائشةع حديث :عيسى أبو قال
 ؟عندك وعبد الرحمن بن حسنة ما
 .نةس  ح   بن الرحمن وعبد وبريدة عمر عن الباب وفي :قال
 الكريم عبد حديث من روي  إنما عمر وحديث ،وأصح الباب في شيء أحسن عائشة حديث :عيسى أبو قال
 قائما   أبول وأنا -سلمصلى هللا عليه و - النبي رآني" :قال عمر عن عمر ابن عن نافع عن خارق الم   أبي بن

 .بعد قائما   بلت فما «قائما   تبل ال عمر يا» :فقال
نما :عيسى أبو قال  فهضع   ،الحديث أهل عند ضعيف وهو خارق الم   أبي بن الكريم عبد الحديث هذا رفع وا 

 .فيه وتكلم ،السختياني أيوب
 سختياني.البفتح السين  ،بفتح السين



 ك.هللا عن عفا
 وتكلم فيه.  ،نيالسختيا ضعفه أيوب

 وهذا ،أسلمت منذ قائما   بلت ما :-رضي هللا عنه- عمر قال :قال عمر ابن عن نافع عن هللا عبيد وروى  
 التأديب على قائما   البول عن النهي ومعنى ،محفوظ غير هذا في ريدةب   وحديث ،الكريم عبد حديث من أصح

 .قائم وأنت تبول أن الجفاء من نإ :قال مسعود بن هللا عبد عن روي  وقد ،التحريم على ال
 :-رحمه هللا تعالى-نعم يقول المؤلف 

 ،بن إياس السعدي المروزي  "حجر بن علي حدثنا" :-رحمه هللا-قال  "ا  ي النهي عن البول قائمجاء ف ما :باب"
صدوق  لقاضي،خعي، الكوفي، ابن عبد هللا الن   "شريك أخبرنا قال:" ومائيتينأربع وأربعين ة توفي سن ثقة حافظ،

فبلغت عشرة أوهام، ذكرها ابن القيم في زاد  اإلسرى ه وأوهامه في حدث يخطأ، له أخطاء وأوهام وعدت أخطاؤ 
 بن المقدام عن" سبع وسبعين ومائة هو يخطأ، توفي سنةفتح الباري ف بن حجر فياالمعاد، وذكرها الحافظ 

 ثقة مخضرم ،بن هانئ من كبار أصحاب عليشريح  "أبيه عن" الكوفي، ثقة بن هانئ بن يزيد الحارثي "شريح
 يبول كان ما ،تصدقوه فال قائما   يبول كان -صلى هللا عليه وسلم- النبي أن حدثكم من: "قالت عائشة عن"

ردة، ولكنه هذا على حد ط  عادته وقاعدته الم   وهذه البول قاعداا، هذا دليل على أن الهدي النبوي  في "قاعدا   إال
طردة عنده أنه يبول قاعدة م -عليه الصالة والسالم-، وهذا هي الجادة عنده -اضي هللا عنهر -علم عائشة 

ال فسيأتي في حيث حذيفة  ،علمها وهذا على حد "فال تصدقوه ومن حدثكم أنه كان يبول قائما  " قاعداا  رضي -وا 
د علمها، ويبقى أن األصل البول فهذا على ح ،اا فبال قائم قوم سباطةإلى انتهى  أنه عند الجماعة كلهم -هللا عنه
 . جوازه ودليل على ،واألمن من الرشاش ،مشروط باالستتار -سيأتيعلى ما - اا ، وجواز البول قائمقاعداا 

 عند أحمد "حسنة بن الرحمن وعبد" عند البزار "وبريدة"أخرجه ابن ماجه والبيهقي  "عمر عن الباب وفي :قال"
 فيشيء  أحسن عائشة حديث :عيسى أبو قال"قطني وغيره ححه الدار وابن ماجه، وص د والنسائيوأبي داو 

، هذا راا يكث يخطئوابن ماجه، وفيه شريك وهو وأخرجه أحمد والنسائي  يعني في حديث النفي، "الباب وأصح
من كثرة األخطاء، على تقدير وعلى تقدير ثبوته عنها على ما قيل في شريك القاضي  ،بالنسبة لحديث عائشة

في حديث حذيفة لكنها ال تنفي ما جاء  ،-عليه الصالة والسالم-والعادة منه  دل على أن هذه هي القاعدةثبوته ي
 لم تتطلع عليه فالمثبت مقدم على النافي وأما ما ،كان مما تتطلع عليه ألنها تذكر ما لعدم اطالعها عليه؛

ية أبو أم "الكريم بن أبي المخارق  ما روي من حديث عبد"إنالمخرج عند ابن ماجه والبيهقي  "وحديث عمر"
-مالك ج عنه اإلمام بن أبي المخارق هذا متروك، وخر  ة عبد الكريم أبو أمي ،، متروك عند أئمة الحديثالبصري 

 وي إال عن ثقةر ، والعادة أن مالك ال يج عنه في الموطأعلى شدة تحريه وانتقاده للرجال، خر   -رحمه هللا تعالى
وال  "في المسجد أغرني بكثرة جلوسه" اغتر به -رحمه هللا تعالى-لكن اإلمام مالك  ،العلمكما هو مقرر عند أهل 

ذا اغتر اإلمام مالك معفالمسجد بيت ك ،شك أن الجلوس في المسجد محمدة ونقده للرواة  شدة تحريه ل تقي، وا 
األسف  جلوس في المسجد، معالمن يكثر  يفله عذره وله وجه حينما اغتر بهذا الذ المخارق أبي بعبد الكريم بن 

هو محل و معمور  أنه كان معمور على مر العصور مع هجر إال في أوقات الصلوات،أن المسجد اآلن ي  
وشراء وما أشبه ذلك من أمور  صان عنه من لغو ولغط وبيعشا ما يااألعمال المتعلقة بالدين والدنيا كلها، ح



 كل هذا كان موضعه خص العامة من أمور دينهم ودنياهم أيضاا لكن األمور التي ت ؛لهذا فإنه لم يبن   ،الدنيا
 غير بيوته والمسجد.  -عليه الصالة والسالم-نبي لالمسجد، وال مكان ل

طالب العلم، وكانت المساجد إلى وقت بعض سرعان بما في ذلك سلم اإلمام جلهم اآلن تجد الناس مجرد ما ي  
وتجد بعض المساجد بعد صالة الصبح يجلس  ،رين، اآلن ما يوجدوفيها سكان، فيها غرف للمجاو  ،قريب معمورة

واآلن مع األسف الشديد أنها  ،وجود في مساجد المسلمينفيها أكثر المصلين وبعض المساجد أقل لكن هذا م
األذكار على قلتها تطفأ األنوار ويغلق المسجد،  اإذا سلم اإلمام من صالة الصبح وأدو  طردةصارت قاعدة م

وقال قائلهم من المؤذنين الذين وكل إليهم إغالق المساجد قال  ،واستغربوا من يجلس ،د الناس هذاحتى اعتا
 ،وعمل ، محل علموهذا في بلد محط أنظار ،من أراد الجلوس ال نستطيع أن نترك الكهرباء من أجلك :لبعضهم

ن بهذا البلد وتجد بها نصف ما يظ بلدان أخرى ما يظن ينا الناس فيأوقيلت هذه الكلمة، ور  في هذا البلد مثالا 
فقد يوجد في وقت من صف كامل يجلسون إلى أن تنتشر الشمس، فالعلم والدين ليس له بلد، ليس له بلد 

 من االنصراف، الشيء  ورهذا وما جايالحظ في بلدنا هوقت آخر والعكس، فاألوقات في مكان ويرحل عنه في 
ذلك العمل قليل بالنسبة  اء وطالب علم ويوجد إقبال لكن مععلمعن العبادات الخاصة الالزمة، يوجد  سيما

لها والحث عليها، والرغائب التي جاءت النصوص في فض للعلم، فعلى طالب العلم أن يعنى بعمل الفضائل
 ،ن يضعف في الروايةوال يضيره أ ،مضعف عند أهل العلم اإلمام مالك ضعيف وعلى كل حال هذا الذي غر

ويجتهد  د، عليه أن يبذل الوسع،أو مجته أو إمام ه، ال يلزم أن يكون اإلنسان عالم أو حافظلمويبقى أن له ع
 وأهم من ذلك التطبيق. ويحرص على التحصيل، 

نافع عن ابن عمر عن عمر قال:  عن  ق حديث عبد الكريم بن أبي المخار وحديث عمر إنما روي من"يقول: 
 (بعد)و "بعد ا  فما بلت قائم «ا  يا عمر ال تبل قائم»فقال:  ا  قائم بولوأنا أ -عليه وسلم صلى هللا-رآني النبي 

قطعت نية المضاف إليه، وقبل وبعد والجهات الست إذا  ؛ ألنها قطعت عن اإلضافة معهذه مبنية على الضم
م ن ب عأد   ،نية المضاف إليه بنيت على الضم عن اإلضافة مع ل  و  ر  م ن ق بأ ما " ف"أما بعد   [ورة الروم( س4)] {}ّلِل    األأ مأ

  ف إليه فتعرب بالتنوين:عدم نية المضا قطعت عن اإلضافة معأما إذا  ،بعد   اا بلت قائم
 فصـــــــاش لـــــــي الشـــــــراب وكنـــــــت قـــــــبالا 

 جج

 ................................... 
 جج

ل ك مأ ب فتعر  وأما إذا أضيفت ل تأ م ن ق بأ  .[( سورة آل عمران137)] {}ق دأ خ 
نما رفع هذا :بو عيسىقال أ"  فهالحديث عبد الكريم بن أبي المخارق وهو ضعيف عند أهل الحديث ضع   وا 

شيوخ بالكسر، والشيخ ، تسمع بنطق بعض الكبار من ال" البصري السختياني -كيسان مةيبن أبي تم- أيوب
 ،ح السينفتبعلى أنه بفتح السين، ينص وهو معروف  ،بالكسر، ضبطها بالكسرضبطها  أحمد شاكر أظن

متفق عبد الكريم وعلى كل حال أبو أمية هذا  "وتكلم فيه"فه هذا اإلمام الجليل ثقة حجة من كبار الفقهاء ضع  
وهو ثقة  ،مدمري الذي تقعبيد هللا بن عمر بن حفص بن عاصم الع   "وروى عبيد هللا عن نافع" على تضعيفه
 -رحمه هللا تعالى-يريد اإلمام  "منذ أسلمت ا  ت قائمقال عمر: ما بل قال:عن نافع عن ابن عمر "أحد الفقهاء 

عبيد هللا  هذه الرواية مروية عن ف رواية عبد الكريم بن أبي المخارق بهذه الرواية، هذه الرواية صحيحةأن يضع  
وقال الهيثمي:  ،أخرجه البزار "منذ أسلمت ا  ما بلت قائم" عن ابن عمر عن عمر بإسناد كالشمسعن نافع 



مما ذكره من  مر أصحيعني هذا الموقوف على ع "وهذا أصح من حديث عبد الكريم" :ات، قال الترمذيرجاله ثق
بن حجر ارجاله ثقات، ولكن قال الحافظ  :وقال الهيثمي ،زارمن حديث أبي أمية، وقد أخرجه الب الحديث المرفوع
رضي هللا -، وال يمنع أن يكون عمر : ثبت عن عمر وعلى وزيد بن ثابت وغيرهم أنهم بالوا قياماا في فتح الباري 

سلم حتى بلغه منذ أ اا عله ما بال قائملف "منذ أسلمت اا من بلت قائمعد ما قال ما قال من قوله: "ب اا بال قائم -عنه
 ففعله، وال يمنع من هذا مانع.  اا بال قائم -عليه الصالة والسالم-أن النبي 

ي هذا غير محفوظ، وفيه كالم العيني السابق في قول حديث بريدة ف "وحديث بريدة في هذا غير محفوظ"
: حدثنا نصر بن علي قال: حدثنا عبد هللا بن داود قال البزار أخرجه بسند صحيح،ألنه  ؛نظر في هذا :الترمذي

قال:  -صلى هللا عليه وسلم-حدثنا عبد هللا بن بريدة عن أبيه أن رسول هللا  :قال قال: حدثنا سعيد بن عبيد هللا
 ،الحديث ج عند البزار بسند صحيح...، وهو مخر  يعني أشار إليه الترمذي ولم يذكره «الجفاء أن يبول قائماا  من»

، أخرجه البزار بسند صحيح وهو يريد أن يتعقب الترمذي، بن عبيد هللاسعيد ن بريدة إال وقال: ال أعلم رواه عن اب
أحمد  الشيخ وهذا سبق أن ذكرناه مقارنة بقول ،فوري  لكن الشارح المبارك ،ر في كالمه قال: هذا فيه نظرونظ  

بريدة في هذا غير محفوظ يعتمد عليه، وأما إخراج  حديثالترمذي من أئمة هذا الشأن فقوله  :شاكر السابق
 البزار حديثه بسند ظاهره الصحة فال ينافي كونه غير محفوظ. 

فيه أن من الجفاء أن يبول حديث بريدة الذي  "معلى التأديب ال على التحري عن البول قائما   "ومعنى النهي
وغيرهما من األحاديث التي بمجموعها تدل على أن المنع من البول  -رضي هللا عنها-وحديث عائشة  قائماا 
روفة فقد كذب، كل هذا مص بال قائماا  -عليه الصالة والسالم-وأنه من الجفاء، وأن من حدث أن النبي  قائماا 

 حديث حذيفة اآلتي.  والصارف ،الجازم إلى التأديب ال على التحريمعن وجهها عن المنع 
وأنت قائم  ،والجفاء غلظ الطبع وقد روي عند عبد هللا بن مسعود أنه قال: من الجفاء أن تبول وأنت قائم""

قف من وصله، ذكره الترمذي معلقاا ولم ييقول المبارك فوري: لم أقف على  مسعود هذا جملة حالية، وحديث ابن
 .على من وصله، نعم فوري  باركالم
 م.س

 عفا هللا عنك. 
 :الرخصة في ذلك :باب

 أتى -وسلم عليه هللا صلى- النبي أن" :حذيفة عن وائل أبي عن األعمش عن وكيع حدثنا قال: ادهن   حدثنا
 ومسح ضأفتو  عقبيه عند كنت حتى فدعاني عنه ألتأخر فذهبت بوضوء فأتيته ،قائما   عليها فبال قوم باطةس  

 ."خفيه على
 هذا :وكيع قال ثم ،األعمش عن الحديث بهذا حدثي   وكيعا   سمعت :يقول الجارود وسمعت :عيسى أبو قال

 :يقول ريثح   بن الحسين عمار أبا وسمعت ،المسح في -وسلم عليه هللا صلى- النبي عن روي  حديث أصح
 ...بيدةوع   منصور روى  وهكذا :عيسى أبو قال ،نحوه فذكر وكيعا   سمعت
 ع بيدة. 

 عفا هللا عنك. 



 سليمان أبي بن ادحم   وروى  ،األعمش رواية مثل حذيفة عن وائل أبي عن الضبيوع بيدة  روى منصوروهكذا 
 وائل أبي وحديث ،-وسلم عليه هللا صلى- النبي عن شعبة بن المغيرة عن وائل أبي عن بهدلة بن وعاصم

 ...بيدةوع   :عيسى أبو قال ،قائما   البول في لمالع أهل من قوم صرخ   وقد ،أصح حذيفة عن
بيدة   وع 
 :قال أنه عبيدة عن يروى  ،التابعين كبار من وعبيدة ،النخعي إبراهيم عنه روى  السلماني عمرو بن وع بيدة
 معتب بن عبيدة هو ،إبراهيم صاحب الضبي بيدةوع   ،بسنتين -وسلم عليه هللا صلى- النبي وفاة قبل أسلمت
 .الكريم عبد أبا نىويك ،الضبي

ما جاء من الرخصة في  :باب" :في الطبعة الهندية "الرخصة في ذلك :باب": -رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 
 ."ذلك

 أبو محمد الكوفي ثقة حافظ سليمان بن مهران األسدي الكاهلي "األعمش عن وكيع حدثنا قال: هناد حدثنا"
 أتى -وسلم عليه هللا صلى- النبي أن"الصحابي  "حذيفة نع" ة مخضرمشقيق بن سلمة ثق "وائل أبي عن"
اإلضافة هذه  اسة، محل إلقاء الكناسة والقمامة، سباطة قومسباطة قوم السباطة المزبلة الكن "قوم باطةس  

ألنها مشتملة على نجاسة والنجاسة ال تملك، ليست بمال فال تملك فأضافتها إضافة  ؛ال للملك لالختصاص
ممن أضيفت  ،من أهلها -عليه الصالة والسالم-نها ال تملك لم يستأذن النبي و ولك "قائما   عليها فبال" صاصاخت
وفي هذا الظرف يحسن االبتعاد  ،وفي هذا المكان ،ضعفي هذا المو  "بت ألتأخر عنههذ"فأتيته بضوء ف إليهم
على جواز الكالم حال ا دليل وليس في هذ "فأشار إلي  " :وفي رواية البخاري  "فذهبت ألتأخر عنه فدعاني"عنه 

 على ومسح -عليه الصالة والسالم- فتوضأ ،"فدعاني حتى كنت عند عقبيه رة دعاهألنه باإلشا قضاء الحاجة؛
وهي بين المساكن والبيوت، ولم يبعد على عادته  ،انتهى إلى هذه السباطة -عليه الصالة والسالم-النبي  "خفيه

كان مشغوالا -عليه الصالة والسالم-إما لكونه  ،إذا أراد المذهب أبعد تي أنهعلى ما سيأ -عليه الصالة والسالم-
لتمكنه باالستتار بالحائط الذي أمامه وبحذيفة  وأ ،ضرر هبمصالح المسلمين حتى احتاج إلى البول وتأخيره في

يجوز  وأمن الرشاشإذا تم االستتار  لبيان الجواز إذا تم ذلك، -والسالمعليه الصالة -ففعله  ،من خلفه يستره
إلى البعد هو يحتاج ن الذي ، ومنهم من يقول: إويجوز عدم البعد أثناء قضاء الحاجة ،يجوز البول قائماا  ،ذلك

وال يمكن أن يخرج معه صوت كما  ،ألنه ليست له رائحة مثل الغائط البول، البول ال يحتاج إلى بعد؛ الغائط ال
يعني إلى الغائط أبعد، أما بالنسبة إلى البول فال يحتاج إلى بعد، ذهب لو كان في الحال األخرى، فإذا أراد الم

وال شك أن البول أخف من الغائط، وعلى  كل حال االستتار واجب على الناس، والبول في أماكنهم وطرقهم أمر 
اجون م، فال بد أن يذهب إلى مكان بحيث ال يكون في طريق الناس وال في ظلهم، وال األماكن التي يحتمحر  

 إليها. 
 هذا :وكيع قال ثم ،األعمش عن الحديث بهذا يحدث وكيعا   سمعت :يقول الجارود وسمعت :عيسى أبو قال"

عند السبعة مخرج في المسند هذا الحديث عند الجماعة  "-وسلم عليه هللا صلى- النبي عن روي  حديث أصح
ا من دواوين اإلسالم، فهو أصح في هذا الباب وغيرهماجه وابن  والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي

ن كان  حديث المغيرةصح من هو أ ،المسحأصح ما ورد في هذا الباب، يعني سواء كان البول قائماا أو في  وا 



وعلى كل حال المسح  لمسح"في ا -صلى هللا عليه وسلم-هذا أصح حديث روي عن النبي "في الصحيح 
 وكيعا   سمعت :يقول حريث بن الحسين عمار أبا وسمعت" -صالة والسالمعليه ال-متواتر عن النبي متواتر، 

 ."نحوه فذكر
 ،أحد األئمة األعالم ،ابن المعتمر السلمي أبو عتاب الكوفييعني  "منصور روى  وهكذا :عيسى أبو قال"

 "وائل يأب عن" وهو ضعيف عند أهل العلم "الضبي -بن معتب- ع بيدةو " سنة اثنتين وثالثين ومائة ىالمتوف
د بن أبي حما "بهدلة بن وعاصم سليمان أبي بن حماد وروى  ،األعمش رواية مثل حذيفة عن" سلمةشقيق بن 

وعاصم بن بهدلة بن  ،له أوهام، يعني حماد ،صدوق  ،فقيه ،مسلم األشعري الكوفي سليمان أبو سليمان اسمه:
اءة، مات سنة ثمان وعشرين جة في القر ح ،له أوهام ،صدوق  أبو بكر المقرئ، ،ود األسدي موالهمالنجأبي 
 في كتب الرجال قراءته متواترة، ومع ذلك إذا بحثنا في ترجمته ،به متبع ؛ ألنه يشكل أنه إمام مقتدىا ومائة

وقع منه أوهام، وال يعني أن اإلنسان إذا كان  ،بشيء من الضعف من جهة حفظه، له أوهام وجدناهم يلمزونه
وزنه أخف في  وال يعني أنه يكون  ،بواب الدين أن يكون في بقية األبواب كذلكمن أفي باب  عالماا إمام مجتهد

هات في هذه إثارة الشبولذا يثير بعض المغرضين في هذه األيام حينما كثر  باب أن يكون كذلك في باب أخر،
د عليه في كيف يعتم ؟سيئ الحفظو  رمى بالضعفيعتمد على قراءة شخص م  كيف  :يقال القنوات وهذه الوسائل

وهو إمام من أئمة المسلمين في القراءة، أما في الحديث فال  ،يعتمد عليه في هذا الباب : نعمنقول ؟قراءة القرآن
ومتعلم،  يلزم أن يكون حافظاا من حفاظ الحديث، القرآن محفوظ بين الدفتين يحفظه جل المسلمين من عامي

 ،ن وال يحفظ من الحديث شيء، طفل صغير يحفظ القرآنعامي يحفظ القرآ ؟العامي يحفظ القرآن ويش المانع
يعني  ال إمام في القراءة -رحمه هللا تعالى-صم قد ال يعرف يقرأ الحديث، فكون اإلمام عا ،وقد ال يقرأ الحديث

 -رحمه هللا-يعني ضعفه في القراءة، كما أن اإلمام أبا حنيفة  وضعفه في الحديث ال ،الحديث يأنه إمام ف
هو عند  ،ال يمكن ؟الفقهحد ينكر أو يطعن في إمامته في ومرمي بسوء الحفظ، أ ،رواية الحديث ف فيمضع  

في  ه التي أعتمد عليها، نعم أصوله هو اإلمام األعظم، إمام فقيه ال يمكن أن يقدح أحد في فقهالمسلمين 
أن يكون  هفي فقه لكطعن ذوال ي ،دة الخاص والعاماه، لكن يبقى أنه إمام بشمما يمكن أن يالحظ ءبعضها شي

في الحديث عنده خلل في إمام  ضعيف في الحديث،وقد يكون إمام في التفسير و  أهل الحديث سيء الحفظ، عند
أفضل  شك أن التفنن ن أن يحاط بها، والتخصص معروف من القدم، والكمعلوم أخرى؛ ألن العلوم متكاملة ال ي

إذا كان ال يمكن أن يجمع بين أكثر من علم فيتخصص في علم نه أوالجمع بين العلوم كلها أفضل وأكمل يبقى 
من جميع أطرافه، ويتقنه ويضبطه ويكون مرجعاا في ويعرفه فيه بحيث يلم به من أن يتخصص واحد ال مانع 

 : تلزم هذا العلمله علم، يقالى بعض طالب العلم الذين يتشتتون إذا دخلوا في أكثر من وص  وبهذا ي   ،هذا العلم
أن  هأن يعرف التفسير، وبإمكان بإمكانه أن يحفظ الحديث وبإمكانه هللا بك، لكن إذا كان ال يتشتتتفع وينفع تن

 .ضها معتمد على بعضع، وبيضبط العلوم األخرى هذا هو األصل؛ ألن العلوم مترابطة يفيد بعضها بعضاا 
أن يسره  -جل وعال-فضل من هللا  القرآن ضبطه وحفظه، حفظ حروفه هذا أمر مستقل عن جميع العلوم، وهذا

ن كان  اا للناس في هذا الباببحيث ال يخل بنقطة، ويكون مرجع ة وجعل من األمة من يضبطه ويتقنهلألم وا 
، فال وجه لمن طعن في عاصم ألنه غمز في حفظه بالنسبة للحديث، معروف الحديث ضعيفاا في أبواب أخرى 



بلوش قد يحفظ القرآن وال يستطيع أن يحفظ ال ؟ظون من األحاديثكثير من الناس يحفظون القرآن لكن كم يحف
الناس على يأس  فضالا عن أن يحفظ البخاري ومسلم وبقية الكتب، حفظ السنة فيه وعورة وفيه صعوبة، وكان

يسر لهم وقيض لهم من فتح لهم األبواب، وبث فيهم اآلمال بأن الحفظ  -جل وعال-لكن هللا  تام من حفظ السنة
لكن  ،كان الناس على يأس من الحفظ، غاية ما هنالك أن يحفظ البلوش ويتوقف اإلنسان ،وأنه ممكن ،نقطعلم ي

يوجد من يحفظ زوائد البيهقي، يوجد من يحفظ زوائد المستدرك شيء عظيم،  ،رائعةيعني ضرب اإلخوان أمثلة 
ذا وجد من يفتح الباب ل ال شك أن  ل األمرطالب العلم من أو يعني ما كان الناس يؤملون أن يوجد مثل هذا، وا 

إلى طلب العلم من وجه ومن أبوابه وعلى الجادة، له الباب وأن ييسر له السبيل  هذا من عالمة توفيقه، أن يفتح
هذا الباب لطالب العلم باب  واأراد به الخير، فهؤالء الذين فتح -جل وعال-هذا ال شك أنه دليل على أن هللا 

 كتب لهم أجرها وأجر من علم بها إلى يوم القيامة. أن ي نرجو ةا سنة حسن شك أنهم سنو ال الحفظ
يعني أنه مطعون به بالنسبة للقرآن فهو إمام حجة في  وعلى كل حال الطعن في عاصم بالنسبة للحديث ال

 القراءة. 
 صلى- النبي عن شعبة بن المغيرة عن وائل أبي عن "وروى حماد بن أبي سليمان وعاصم بن بهدلةيقول: 

، وجنح ابن خزيمة إلى المغيرةيعني أصح من حديثه عن  "أصح حذيفة عن وائل أبي وحديث ،-وسلم عليه هللا
حينما رجح  -رحمه هللا تعالى-ان وافق عاصماا، كالم الترمذي يملكون حماد بن أبي سل ؛تصحيح الروايتين

عن حذيفة مروي من  ألن حديث وائللماذا؟؛  ،رة بن شعبةعن المغي أبي وائل عن حذيفة عن حديثهحديث 
وال شك أن  ن حماد بن سليمان وعاصم بن بهدلةوحديثه عن المغيرة مروي ع ،بن المعتمرطريق منصور 

 منصوراا أوثق منهما وأقوى. 
أبي وائل عن من طريق شعبة أن عاصماا رواه له عن  لحاشية: قال ابن حجر روى ابن ماجههنا يقول في ا

ني أن روايته هي الصواب، : وهذا األعمش يرويه عن أبي وائل عن حذيفة، وما حفظه يعقال عاصمالمغيرة، 
إذا جعلنا  ، يعنييعني كما قال األعمش عن حذيفةصوراا فحدثنيه عن أبي وائل فسألت عنه من قال شعبة:

 ووضعنا حماد بن أبي سليمان وعاصم بن بهدلة في كفة ال شك أن األعمش ،األعمش ومنصور في كفة
تكون غير  ،والمرجوح هي الشاذة ،هي المحفوظةمثل هذا، رواية األرجح ومنصور أرجح، وأهل العلم يعلون ب

صح ال بد أن دام حكم اإلمام الترمذي بأنها أ لكن ما ،محفوظة، وال يمنع أن تكون جميع الروايتين محفوظتان
 .اد وعاصميكون هناك مغمز في روايتهما، وال شك أن األعمش ومنصور أرجح من حم

رواه الجماعة، وحديث عائشة وقد  ،واحتجوا بحديث حذيفة "قائما   البول في العلم أهل من قوم رخص وقد" يقول:
واستتر، ال شك  واز البول قائماا إذا أمن الرشاشوخفي عليها ما علمه حذيفة، وال شك في ج ،إلى علمها مستند
إذا وجد مخرج في الصحيحين وغيرهما، ف ،ال مطعن فيهم قدوة، وقد رواه عنه السبعةوهو ألن ثبت عنه  ؛فيه

هذا المحرم جاز،  ووجود الرشاش كله محرم، فإذا أتقيعدم االستتار  ألن كالا من الشرط أمن الرشاش واستتر؛
يعني  -عليه الصالة والسالم-ه كان بمئبضكان لوجع قائماا أنه  -عليه الصالة والسالم-وبعضهم علل بوله 

من وجع  اا ن العرب كان تستشفي بالبول قائم: إ، وقال بعضهماا ، ال يستطيع أن يثني الركبة فبال قائمباطن الركبة



دام هو القدوة  إنما فعله لحاجة، وال شك أن فعله دليل على الجواز، وما -عليه الصالة والسالم-الصلب، فالنبي 
 .-والسالم يه الصالةعل-ال كالم ألحد مع فعله 

وال وجه  ،؟ ألنه عمل غير المسلمين، الكفار يبولون من قيام، فينبغي أن يمنع، لماذاأن يمنع ينبغي :قال بعضهم
كما قال بعضهم  ال وجه لمنعه، -عليه الصالة والسالم-لمنعه ما دام ثبت عن القدوة، ما دام ثبت عن النبي 

دام فعله واألمر به  نحلق، ما باب مخالفتهم أن عفون لحاهم فمني ؤوابددام اليهود والنصارى اآلن  ينبغي ما
   .ثابت عن القدوة فال كالم ألحد

بن - روى عنه إبراهيم" مات قبل سنة سبعين ،المرادي مخضرم "السلماني عمرو بنوع بيدة : عيسى أبو قال"
 قبل أسلمت :قال أنه عبيدة عن يروى  ،التابعين كبار من وعبيدة" ،الفقيه "النخعي -يزيد بن القيس بن األسود

وعبيدة " ريد أن يفرق بين وع بيدة وع بيدةي "...الضبي وعبيدة ،بسنتين -وسلم عليه هللا صلى- النبي وفاة
 ."الكريم عبد أبا ويكنى ،الضبي معتب بن عبيدة هو إبراهيم صاحبالضبي 

هما شيخ أحد ،ق بين شيخين يخشى من الغلط فيهمابيان الفر اليريد بهذا  :والترمذي كما يقول الشيخ أحمد شاكر
السلماني، واآلخر ع بيدة  وبن عمر ابفتح العين المهملة ع بيدة  ألولاف ،واآلخر تلميذ للنخعي ،إلبراهيم النخعي

سيئ و  ،بن معتب الظبي، واألول من كبار التابعين الثقات، واألخر من أتباع التابعينابضم العين المهملة 
 ضعيف الرواية، وهللا أعلم.  ،الحفظ

 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ،م وبارك على عبده ورسولهوصلى هللا وسل


